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^и ни  се да  да нас нео ли бе ра ли зам, као док три на и прак са еко-
ном ско-  по ли тич ког раз во ја,  пред ста вља пре о вла ђу ју ћи дух 

вре ме на. На кон не у спе ха (на ду ги рок) кеј нзи јан ске по ли ти ке др-
жав не ин тер вен ци је, у дру гој по ло ви ни се дам де се тих го ди на XX 
ве ка на свет ску сце ну сту пио је нео ли бе ра ли зам. Од Та чер-Ре га но-
ве ере, пре ко сло ма си сте ма ре ал со ци ја ли зма, па све до да нас, он 
пред ста вља до ми нат ну еко ном ску по ли ти ку За па да. Све до ци смо, 
ме ђу тим, кри зе иде о ло ги је нео ли бе ра ли зма, кри зе ко ја се огле да не 
са мо у ње ној еко ном ској, већ и  у по ли тич кој ди мен зи ји.

Нео ли бе ра ли зам, сва ка ко, има сво је не спор не исто риј ске за-
слу ге. По сле па да Бер лин ског зи да и ко на чог сим бо лич ког кра ха 
си сте ма ре ал со ци ја ли зма, он је пре све га пред ста вљао из раз по-
тре бе да се на пу сти јед на не е фи ка сна при вре да и не де мо крат ска 
др жа ва. У зе мља ма Ис точ не Евро пе ова ква   про ме на на го ве шта ва-
ла је крај др жав не ре пре си је и осва ја ње сло бо де. При ват на сво ји на 
и сло бод но тр жи ште узе ти су као не спор не прет по став ке си стем-
ских про ме на. 

По ред ове тран сфор ма ци је, нео ли бе ра ли зам је, као си стем 
вред но сти и еко ном ско-по ли тич ка док три на на су прот ре ал со ци-
ја ли зму, обе ћа вао и по ли тич ку сло бо ду по је дин ца, јед на кост пред 
за ко ном, као и огра ни че ну и кон тро ли са ну власт. Да нас се, ме ђу-
тим, на ме ће пи та ње да ли је ова ли бе рал на ре во лу ци ја за и ста и 
оства ре на и у ко јој ме ри су осво је не сло бо да и јед на кост. Да ли је 
мо жда, не са мо у бив шим ре ал со ци ја ли стич ким зе мља ма, не го и 
на За па ду, где су ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја и ро ђе ни, по след њих 
де це ни ја ,,сло бод но тр жи ште” од не ло пре ва гу  над де мо кра ти јом?

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ:НОВИТОТАЛИТАРИЗАМ?

У зе мља ма Ис точ не Евро пе  по ја ва нео ли бе ра ли зма је у ства-
ри би ла ре а го ва ње на то та ли тар ни ре жим ре ал со ци ја ли зма, ко ји 
се нај пре огле дао у гу ше њу по ли тич ких сло бо да и план ској еко но-
ми ји. Те о ре ти ча ри нео ли бе ра ли зма по ну ди ли су плод ну кри ти ку 
ко манд не еко но ми је из ра зив ши је сле де ћим ста во ви ма:,,Ком би-
на ци ја по ли тич ке и еко ном ске мо ћи у истим ру ка ма пред ста вља 
си гу ран  ре цепт за ти ра ни ју...Ка да не што по се ду ју сви он да га не 
по се ду је ни ко, па ни ко и не ма не по сред ног ин те ре са у одр жа ва њу 
и по бољ ша њу ње го вог ста ња...”1)

1) Ви ди: Зо ран Ви до је вић, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 1997, стр. 105.
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Нео ли бе ра ли зам је та ко у по чет ку за и ста и био ре а го ва ње на 
ствар не про бле ме при вред ног раз во ја ко ји су иза зва ни пре ве ли-
ком и нео д го ва ра ју ћом уло гом др жа ве и гло ма зног би ро крат ског 
апа ра та. Ис так ну ти те о ре ти чар Ви до је вић да је тач ну оце ну:,,Ако 
је по гре шна оце на да су сва ки ‘ко лек ти ви зам’ и сва ки по ве ћа ни 
ин тер вен ци о ни зам др жа ве са ста но ви шта ње не ре ди стри бу тив-
не функ ци је - ‘пут у роп ство’, при че му се не пра ви ква ли та тив на 
раз ли ка из ме ђу др жа ве бла го ста ња и ре ал со ци ја ли стич ке др жа ве, 
то не зна чи да не сто ји нео ли бе рал на кри ти ка ре ал со ци ја ли стич-
ког си сте ма у ко ме се ре ди стри бу тив на, ар би трар на и ре пре сив на 
функ ци ја др жа ве пре пли ћу, а та др жа ва, вре ме ном, ну жно по ста је 
еко ном ски дис функ ци о нал на   и па ра зи тар на.“2)

Oно што та ко ђе пред ста вља за слу гу нео ли бе ра ли зма је сте ис-
ти ца ње по тре бе за кон тро ли са њем и огра ни ча ва њем сва ке вла сти, 
па и де мо крат ске, као и ука зи ва ње на по тен ци јал ну опа сност од 
ти ра ни је ве ћи не. Ства ри, ме ђу тим, ни су та ко јед но став не. То та ли-
та ри зам, ко ји је до да нас пред ста вљао ди стинк тив но обе леж је ис-
кљу чи во на ци фа ши стич ког и ста љи ни стич ког ре жи ма, чи ни се да 
обе ле жа ва и са вре ме ни исто риј ски тре ну так и да ни је ствар са мо 
про шло сти.

На и ме, нео ли бе ра ли зам пред ста вља мо ди фи ка ци ју и ре дук ци-
ју кла сич ног ли бе ра ли зма ко ја би се са сто ја ла у ра ди ка ли за ци ји 
два ју еле ме на та: при ват не сво ји не и про фи та. Су шти на нео ли бе ра-
ли зма се та ко са сто ји у по ме ра њу те жи шта од сло бо де по је дин ца 
ка про фи ту, круп ној при ват ној сво ји ни и свет ској екс пан зи ји ка пи-
та ла.3) Да кле, нео ли бе рал ни ка пи та ли зам је та кво уре ђе ње у ко ме 
је све под ре ђе но нов цу, тј. про фи ту, од но сно у ко ме су по ли ти ка, 
де мо крат ске ин сти ту ци је и уоп ште це ло ку пан на чин жи во та пот-
чи ње ни еко но ми ји. 

На овај на чин ство ре ни су усло ви за по ја ву но вог об ли ка то-
та ли та ри зма, то та ли та ри зма ко ји се раз вио у окви ру нео ли бе рал-
ног си сте ма, иако се на пр ви по глед чи ни ло да су ови пој мо ви ме-
ђу соб но су прот ста вље ни. ,,Ако се има на уму бли скост, прем да и 
по сре до ва ност ве за из ме ђу гло бо цен три чих кор по ра ци ја и вла да 
,,клу ба” нај ра зви је ни јих зе ма ља, за тим огром на уло га ин ду стри је 

2) Зо ран Ви до је вић, Транзиција,рестаурацијаинеототалитаризам, Ин сти тут дру штве-
них на у ка, Бе о град, 1997, стр. 102.

3) Ви ди: Зо ран Ви до је вић, Транзиција, рестаурација и неототалитаризам, Ин сти тут 
дру штве них на у ка, Бе о град, 1997, стр. 97.
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на о ру жа ња у при вре да ма тих зе ма ља, по себ но Сје ди ње них Др жа-
ва, чвр ста по ве за ност вој но ин ду струј ског и нафт ног ком плек са с 
те жња ма за пад них др жа ва за пла не тар ном до ми на ци јом, као и с 
уло гом НА ТО-а – мо же се за кљу чи ти да се пре те жни део под ло-
ге на ста ју ћег ли бе рал ног то та ли та ри зма на ла зи у ти пу политичке
економије са вре ме ног, екс тра ра зви је ног ка пи та ли зма.”4)

Нео ли бе рал ни мо дел еко но ми је је, по ка зу је се, обра зац ко ји За-
пад, на че лу са Аме ри ком, те жи да на мет не  остат ку све та ка ко би 
оства рио сво је ин те ре се. Ова ква нео ли бе рал на стра те ги ја оли че на 
је, из ме ђу оста лог, у по ли ти ци усло вља ва ња ММФ-а, ко ји пред ста-
вља врх пи ра ми де. ММФ је тај ко ји, пу тем по ли ти ке усло вља ва ња, 
зе мља ма у раз во ју на ме ће ли бе ра ли за ци ју тр жи шта ка пи та ла, ко ја 
за тим тре ба да омо гу ћи лак и нео ме тан ула зак  ве ли ких тран сна-
ци о нал них ком па ни ја на тр жи шта не раз ви је них зе ма ља. На овај 
на чин оства ру ју се ин те ре си раз ви је них зе ма ља, на уштрб не раз ви-
је них, и још јед ном по ка зу је да тр ка за про фи том ру ши пред со бом 
све оста ле про кла мо ва не ци ље ве и иде а ле.

ПолитикаусловљавањаММФа

Ста би ли за ци о ни про гра ми су ди зај ни ра ни ка ко би се из бо ри-
ли са ма кро е ко ном ском не рав но те жом. Та не рав но те жа се тра ди-
ци о нал но од стра не Ме ђу на род ног Мо не тар ног Фон да (ММФ-а) 
де фи ни ше као ре зул тат не рав но те же из ме ђу агре гат не тра жње и 
ка па ци те та агре гат не по ну де. Та ква не рав но те жа ће ти пич но ре-
зул ти ра ти са не по жељ ним трен дом, ка ко по пи та њу ин фла ци је, та-
ко и по пи та њу плат но би лан сних не рав но те жа. Ипак, по ста во ви ма 
ММФ-а, по ја ва упор ног плат но би лан сног де фи ци та је оно што зах-
те ва ја сну ко рек тив ну ак ци ју. Јер, док се не же ље ни ни во ин фла ци је 
мо же то ле ри са ти ре ла тив но дуг пе ри од (на рав но, на огра ни че ном 
ни воу), плат но би лан сни де фи цит мо же оп ста ја ти са мо оно ли ко ду-
го ко ли ко мо же би ти фи нан си ран из де ви зних ре зер ви или пу тем 
по зајм љи ва ња. 

Још од 1947, ка да је ММФ отво рио сво ја вра та зе мља ма чла-
ни ца ма ко ји ма је био по тре бан кре дит да фи нан си ра ју плат но би-
лан сни де фи цит, Фонд је мо рао да раз у ме узро ке та квог де фи ци та 
и, кван ти та тив но и ква ли та тив но, кре и ра ме ре по ли ти ке ко је би то 
пре ва зи шле. Је ди но та да ММФ мо же да до ђе до ми шље ња да ли 

4) З. Ви до је вић, Кудаводиглобализација,Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2005, стр. 185.
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ће по ли ти ка да те зе мље би ти до вољ на да се ус по ста ви рав но те жа 
и, уко ли ко не, да ин си сти ра на по ја ча ном по ли тич ком па ке ту као 
усло ву за до би ја ње Фон до вог кре ди та. 

Јед на од глав них функ ци ја ММФ-а је да по мог не зе мља ма чла-
ни ца ма ко је су се су о чи ле са озбиљ ним плат но би лан сним не рав но-
те жа ма. Глав но сред ство пу тем ко га се у про шло сти обез бе ђи ва ла 
по др шка је пу тем станд-бy аран жма на, пре ма ко ји ма Фонд га ран-
ту је чла ну да ће му би ти омо гу ће но да по зај ми де ви зе то ком од ре-
ђе ног (спе ци фи ци ра ног) пе ри од и до од ре ђе ног (спе ци фи ци ра ног) 
из но са. При ступ чла на сред стви ма Фон да се из ра жа ва у ви ду тран-
ши ко је су јед на ке 25% од кво те те зе мље у Фон ду. Пр ва од њих 
(ре зер вна тран ша) је до ступ на ауто мат ски на зах тев и без ика квих 
усло ва, сле де ћа (пр ва кре дит на тран ша) је пред мет ми ни мал них 
усло ва. Фонд та ко ђе има дру ге бла го усло вље не олак ши це као што 
су ком пен за тор не фи нан сиј ске олак ши це (ЦФФ5)). Ме ђу тим, да би 
се по зај ми ле тзв. »ви ше кре дит не тран ше« фи нан си ра ње је услов-
но у сми слу да вла да чла ни ца тре ба да за до во љи Фонд, од ко га оче-
ку је кре дит као по др шку, аде кват ним про гра мом до ма ће по ли ти ке 
ди зај ни ра ним да урав но те жи плат ни би ланс. Су шти на уго во ре ног 
про гра ма се са сто ји у број ним »кри те ри ју ми ма о пер фор ман са ма« 
ко је су на пи са не у »пи сму о на ме ра ма« од стра не чла на и кон ти-
ну и ра ни при ступ кре ди ту је усло вљен оства ри ва њем аде кват ног 
про гре са у ис пу ња ва њу ових кри те ри ју ма. Кри те ри ју ми о пер-
фор ман са ма ва ри ра ју од слу ча ја до слу ча ја, али ти пич но укљу чу ју 
квар тал на огра ни че ња на укуп ну до ма ћу кре дит ну екс пан зи ју и на 
кре ди те јав ном сек то ру, као и огра ни че ња на за ду жи ва ње у ино-
стран ству. Де пре си ја ци ја де ви зног кур са мо же та ко ђе би ти укљу-
че на у про гра ми ма, нај че шће као пред у слов за спо ра зум. Пи смо о 
на ме ра ма та ко ђе укљу чу је дру ге ме ре ко је, ме ђу тим, ни су кри те-
ри ју ми о пер фор ман са ма, та ко да кон ти ну и ра ни при ступ кре ди ту 
ни је усло вљен њи хо вим при ме на ма. 

Док се прин цип усло вља ва ња до са да ни је у мно го ме оспо-
ра вао, по сто је ја ка раз ми мо и ла же ња око ди зај ни ра ња и при ме не 
усло вља ва ња. Кон крет но, слу ча је ви по је ди них зе ма ља се раз ли ку-
ју пре ма од но су на кон крет не кри те ри ју ме о пер фор ман са ма. Че-
сто су кре ди ти пре го ва ра ни док се зе мља чла ни ца на ла зи ла у еко-
ном ској кри зи, са ре зер ва ма ко је се сма њу ју, стра ним ду гом ко ји се 
аку му ли ра, ин фла ци јом ко ја се убр за ва и озбиљ ним про бле ми ма 

5) CFF – Com pen sa tory Fi nan cing Fa ci lity
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ве за ним за про из вод њу. Док ово са јед не стра не по ве ча ва вред ност 
при сту па Фон ду, као зај мо да ва о цу по след њег из во ра по мо ћи, са 
дру ге стра не то да је пре го во ри ма не же ље ну те жи ну, са осе ћа јем 
да вла да чла ни ца жу ри са ак ци јом ко ју би ра ди је из бе гла ве ру ју-
ћи да то сла би ње ну пре го ва рач ку по зи ци ју пре ма Фон ду. ММФ 
се, са сво је стра не, осе ћа при ну ђе ним да уве де те же усло ве не го 
што би ина че би ло по треб но да је чла ни ца тра жи ла по моћ у ра ни-
јој фа зи. По ста вље на по ли ти ка усло вља ва ња мо же де ло ва ти увре-
дљи во за зе мљу чла ни цу, ка ко због гу бит ка су ве ре ни те та, та ко и 
због ве ро ва ња да ци ље ви Фон да ни су у са гла сно сти са ци ље ви ма 
на ци о нал не вла де. Упра во из тог раз ло га ММФ се че сто на ла зи у 
уло зи жр тве ног јар ца ко ји мо ра да на мет не не по пу лар не ме ре ко је 
су не из бе жне због ло шег упра вља ња еко но ми јом. 

ММФ-ови ста би ли за ци о ни про гра ми се за сни ва ју на са др жа ју 
ММФ-овог усло вља ва ња, сте пе ну флек си бил но сти и адап ти бил но-
сти ко ја је уго во ре на у при хва ће ном усло вља ва њу и кон цен тра ци ји 
на огра ни че ње на до ма ће кре ди те као кључ ном еле мен ту ММФ-а. 
Ана ли за огром не ве ћи не про гра ма спро ве де них у ше зде се тим, се-
дам де се тим и пр вој по ло ви ни осам де се тих6) је по ка за ла да је ја-
ча ње плат но би лан сне по зи ци је био не из бе жан пр ви циљ. Ци ље ви 
ве за ни за ин фла ци ју и раст су би ли се кун дар ни, док рас по де ла до-
хот ка и бо гат ства је два да је би ла ис так ну та у окви ру по ме ну тих 
ци ље ва. Ана ли зом истог узор ка од стра не ММФ-овог осо бља утвр-
ђе но је да су основ ни узро ци плат но би лан сних те шко ћа ефек ти 
екс пан зив не по ли ти ке на стра ни тра жње и дру ги аспек ти до ма ћег 
упра вља ња. Ег зо ге ним фак то ри ма је да та мно го ма ња ва жност. 

Што се ти че са др жа ја ММФ-ових про гра ма по др шке иден ти-
фи ку ју се три ком по нен те:

1) Пред у сло ви (пред ста вље но са мо у не ким слу ча је ви ма);
2) Кри те ри ју ми о пер фор ман са ма;
3) Дру ги еле мен ти.
Кри те ри ју ми о пер фор ман са ма фор ми ра ју чвр сту осно ву про-

гра ма и не из бе жно укљу чу ју огра ни че ња на кре ди те до ма ћих ба-
на ка укуп но (ко ји се да ју ка ко вла ди, та ко и јав ном сек то ру). Дру ги 
еле мен ти про гра ма мо гу би ти број ни и у ши ро ком спек тру (укљу-
чу ју ћи из ве шта је о фи скал ној и мо не тар ној по ли ти ци, над ни ца ма 

6) Де таљ ни је о ово ме ви ди код Kil lick, T. 1985. TheIMFandStabilisation:DevelopingCo
untryExperiences. Go wer Ho u se and Over se as De ve lop ment In sti tu te. Bro ok fi eld.
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и це на ма, ефи ска сно сти јав ног сек то ра, итд.), али сви ови еле мен-
ти ни су оба ве зни.

При ла го ђа ва ње де ви зног кур са је чи ни ло по ло ви ну при ме ње-
них про гра ма у по след ње две де ка де. Ли бе ра ли за ци ја тр го ви не и 
пла ћа ња је та ко ђе би ла у не ким слу ча је ви ма еле мент про гра ма. 
Ме ђу тим, по сто је стан дард не кла у зу ле ко је оба ве зу ју зе мљу зај мо-
при ма о ца да се од у пре уво ђе њу но вих, или ин тен зи ви ра њу по сто-
је ћих, де визнх кон тро ла.

Фон до ва зва нич на по ли ти ка је да при ла го ди усло вља ва ње 
усло ви ма кон крет не зе мље, при то ме за др жа ва ју ћи јед но о бра зност 
трет ма на ме ђу зе мља ма. Чи ни се да ве ћи на оп ту жби да по сто ји 
сте ре о тип ММФ-овог па ке та ко ји се при ме њу је у свим зе мља ма 
ни је одр жи ва.

Што се ти че јед но о бра зно сти па ке та ме ра ко ји се при ме њу-
је ме ђу зе мља ма, твр ди се да Фонд ни је у мо гућ но сти да ово у 
ве ћој ме ри по стиг не због ефек тив ног ло би ра ња од стра не не ких 
зме ља у Из вр шном од бо ру. При то ме, нај ве ћи гу бит ни ци су зе мље 
са не до стат ком по пи та њу ва жно сти ге о по ли тич ког по ло жа ја. Што 
се ти че, ре ци мо, про бле ма ко ји су на ста ли по сле нафт них шо ко ва, 
утвр ђе но је да је Фонд пре по знао им пли ка ци је ве ли ке гло бал не не-
рав но те же на де фи ци те по је ди них зе мља и сво ју соп стве ну уло гу 
у све му то ме. Од го во рио је та ко што им је по ве ћао моћ за ду жи ва-
ња, ство рио но ве олак ши це или про ши рио по сто је ће и до пу стио 
де ли мич но омек ша ва ње по ли ти ке усло вља ва ња. Ипак, утвр ђе но 
је да је ММФ те шко ме њао са др жај ње го вих про гра ма ка ко би се 
при ла го дио из ме ње ној фор ми при ла го ђа ва ња ко је се зах те ва ло као 
од го вор на ег зо ге но ге не ри са не плат но би лан сне де фи ци те. Тип 
плат но би лан сне не рав но те же са ко јом се Фонд су о чио са зе мља ма 
у раз во ју, уво зни ца ма наф те то ком ра них осам де се тих, ука зао је на 
нео п ход ност из ме на у струк ту ри про из вод ње и тра жње. Фон ду је, 
ме ђу тим, би ло те шко да пре о кре не са др жај усло вља ва ња у овом 
сме ру. Мо не тар ни при ступ плат ном би лан су, иако је дао ве ли ки до-
при нос раз у ме ва њу, пред ста вљао је пред мет број них огра ни че ња и 
кри ти ка.    

РезултатиполитикеММФа

На уоп ште ном ни воу, плат но би лан сни де фи ци ти у зе мља ма у 
раз во ју ко ји су усле ди ли на кон два нафт на шо ка пред ста вља ли су 
ве ли ки иза зов за Фонд. Тра ди ци о нал но, ММФ-ови про гра ми по др-
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шке су би ли крат ко роч ни, кре и ра ни да се из бо ре са не рав но те жа ма 
ко је су ре зул тат ви шка агре гат не тра жње. На кон 1974, у све ве ћој 
ме ри се при хва та ста но ви ште да из вор плат но би лан сног де фи ци та 
мо гу би ти при мар но ег зо ге ни фак то ри, пре не го про ма ша ји у во-
ђе њу до ма ће по ли ти ке. Раз ли ка из ме ђу ова два из во ра не рав но те-
же ни је баш та ко ја сна, по што про ма шај у сми слу не пред у зи ма ња 
ко рек тив не ак ци је, чак и ка да је узрок при мар но екс тер ни, мо ра 
да се ква ли фи ку је као ло ше упра вља ње. Би ло ка ко, по сле нафт-
них шо ко ва при ро да плат но би лан сних про бле ма зе ма ља и од но са 
ММФ-а пре ма њи ма се про ме ни ла. Ве ли чи на не рав но те же, огра-
ни че не мо гућ но сти ње го вог фи нан си ра ња и при ро да по гор ша ва ња 
од но са раз ме не (ко ја ни је при вре ме на) су ге ри шу да би вре мен ски 
хо ри зонт спро во ђе ња при ла го ђа ва ња ре ал но оче ку ју ћи мо гао би ти 
ду жи не го ра ни је и да ефи ка сно при ла го ђа ва ње због из ме ње ног 
ме ђу на род ног окру же ња мо ра има ти струк тур ну ди мен зи ју.

Ипак, углав ном се твр ди да су не ке вла де зе ма ља у раз во ју би-
ле спо ре у од го ва ра ју ћим, ба рем де ли мич но, ире вер зи бил ним ре-
ак ци ја ма на по гор ша ва ње у њи хо вим од но си ма раз ме не до ко јег је 
до шло због два нафт на шо ка и свет ске ре це си је у ра ним осам де-
се тим. Не ки су од ре а го ва ли не а де кват но на ове екс тер не шо ко ве, 
де ли мич но због од бој но сти да по све те до вољ но па жње еко ном ској 
ста би ли за ци ји као ци љу во ђе ња ма кро е ко ном ске по ли ти ке. Екс-
тер ни узрок плат но би лан сних те шко ћа не укла ња по тре бу за од-
го ва ра ју ћим до ма ћим при ла го ђа ва њем. Ка да се јед ном утвр ди не-
до ста так де ви зних ре зер ви као оба ве зно огра ни че ње еко ном ског 
раз во ја, та да се оче ку је кре и ра ње по ли ти ке ко ја би се из бо ри ла са 
овим огра ни че њем као део на по ра усме ре них ка раз во ју. Ту се ис-
ти че ва жност из бе га ва ња пре те ра не фи скал не и мо не тар не екс пан-
зи је, ве ће ко ри шће ње це нов ног ме ха ни зма и скло ност ка ак тив ној 
по ли ти ци де ви зног кур са. 

По се бан иза зов за ММФ су пред ста вља ле при вре де у тран зи-
ци ји ко је су ве ћи ном то ком 90-их на пу шта ле цен трал ну план ску 
при вре ду и при ла го ђа ва ле се на усло ве тр жи шне еко но ми је. Ту је 
до дат но ис так нут зна чај струк тур них ефе ка та на стра ни по ну де.

Из све га ово га за јед но се мо же кон ста то ва ти да су осам де се те 
и де ве де се те би ле обе ле же не зна чај ним про ме на ма у ме ђу на род ној 
еко но ми ји. Мо гућ но сти екс тер ног фи нан си ра ња су по ла ко сла би ле 
за мно ге зе мље и као ре зул тат то га ММФ-ово по зајм љи ва ње је из-
у зет но ско чи ло то ком ка сних осам де се тих и по чет ком де ве де се тих. 
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Шта ви ше, усло ви по ко ји ма су зе мље чла ни це по зајм љи ва ле од 
ММФ-а су по исто риј ским стан дар ди ма би ли нео бич но сла би: фи-
скал не и екс тер не не рав но те же су би ле ве ли ке; про из вод ња је че-
сто би ла у па ду; ин фла ци ја је че сто би ла ви со ка. У ве ћи ни зе ма ља, 
ове сла бо сти ни су би ле јед но став но ци клич не, већ су ре зул ти ра ле 
из ду бо ко уко ре ње них струк тур них по ре ме ћа ја. Ове окол но сти су 
по ста ви ле озби љан иза зов за ди зај ни ра ње »по ли ти ке усло вља ва-
ња«. Усло вља ва ње је мо ра ло да бу де раз ра ђе но у од но су на тра ди-
ци о нал но осла ња ње на огра ни че ње на стра ни тра жње. 

Из ово га је ММФ из ву као две по у ке:
– по ли ти ка на стра ни по ну де са ци љем да се учвр сти раст по-

ста је ва жан део усло вља ва ња;
– усло вља ва ње по чи ње ви ше да се фо ку си ра на одр жи вост по-

ли ти ке на сред њи рок (не са мо на кра так рок).
Ова пи та ња су ис пи та на од стра не ММФ-а7) и за кљу че но је 

да је кон цеп ту ал ни при ступ ди зај ни ра њу про гра ма при ла го ђа ва ња 
био здрав, да се ве ћи на зе ма ља др жа ла за цр та ног про гра ма у ра-
зум ној ме ри и да се ве ћи на аспе ка та ма кро е ко ном ских пер фор ман-
си по бољ ша ла. Ипак, нај ве ћи до би ци су би ли на екс тер ном пла ну, 
раз вој кључ них до ма ћих тар ге та – ин фла ци је, ин ве сти ци ја и ра ста 
– био је ма ње им пре си ван. 

Еко ном ски усло ви при по ста вља њу спо ра зу ма су, ско ро без из-
у зе та ка, би ли по ра зни. Ве ћи на зе мља је под но си ла ду бо ке про бле-
ме – ве ли ке ин сти ту ци о нал не сла бо сти, фи скал ну не ди сци пли ну 
и сла бу екс тер ну кон ку рент ност. У та квим окол но сти ма, мно ге зе-
мље су би ле гур ну те у кри зу из не над ним спољ ним по ре ме ћа ји ма, 
као што је по гор ша ње у тр го вин ским од но си ма. Дру ге зе мље су се 
су о ча ва ле са по сте пе ним по гор ша ва њем екс тер них ра чу на, еро зи-
јом екс тер них ре зер ви, успо ра ва њем ра ста, не до вољ ном штед њом 
и ин ве сти ци ја ма и по ра стом ин фла ци је. Ти пич но, пр ви од го вор је 
био по зајм љи ва ње у ино стран ству, без по ку ша ја су о ча ва ња са по-
ме ну тим про бле ми ма. Зе мље су обич но гле да ле на ММФ као на 
по др шку по след њег из во ра по мо ћи8). 

7) Ис пи та но је усло вља ва ње 45 уго во ра о по зајм љи ва њу одо бре них из ме ђу 1988. и 1991. 
за 36 сред ње раз ви је них зе ма ља у сту ди ји: IMF Study. 1995. »IMF Con di ti o na lity Re vi-
ew: Ex pe ri en ce Un der Stand-By and Ex ten ded Ar ran ge ments, Part II: Bac kgra o und Pa pers«. 
IMFOccasionalPaper. Was hing ton. No. 129.

8) len dor of last re sort
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Ре зул та ти ве ћи не сту ди ја9) по ка зу ју да је нај ве ћи до би так кон-
цеп ту ал ног при сту па то ком 90-их на екс тер ном пла ну. За зе мље 
ко је су се су о чи ле са знат ном за ду же но шћу и уко ре ње ним струк-
тур ним дис тор зи ја ма, пре не го ци клич ним сла бо сти ма плат ног 
би лан са, за сни ва ње про гра ма са мо на огра ни че њу тра жње би зах-
те ва ло не при хва тљи во ду бо ку де пре си ју. Са мим тим, по ли ти ка на 
стра ни по ну де ко јој је циљ да по др жи раст – као што је сма ње ње 
вла ди не уло ге у при вре ди и отва ра ње при вре де ка ме ђу на род ној 
кон ку рен ци ји – по ста је ва жан део усло вља ва ња. Стра те ги ја ко јом 
би тре ба ло да се су о чи са ма кро е ко ном ским не рав но те жа ма има 
три еле мен та:

1. Усме ра ва ње на до ма ћу тра жњу пу тем фи скал них и кре дит-
них огра ни че ња;

2. При ме на струк тур них ре фор ми ка ко би до шло до по зи тив-
ног ефек та на стра ни по ну де и ка ко би се по бољ ша ла ефи ка-
сност ко ри шће ња ре сур са;

3. Обез бе ђе ње ме ђу на род не фи нан сиј ске по др шке про гра му 
(че сто да би се ре гу ли са ла екс тер на не рав но те жа). 

Сте пен осла ња ња на сва ки од ових еле ме на та тре ба при ла го-
ди ти спе ци фич но сти ма сва ке зе мље по је ди нач но. Ре ци мо тар ге-
ти ра не про ме не у свим де фи ци ти ма су из ра же ни је код зе ма ља са 
ве ћом старт ном не рав но те жом.

Иако су све зе мље има ле за јед нич ка оштра екс тер на фи нан-
сиј ска огра ни че ња, по чет ни усло ви су ва ри ра ли по зе мља ма. У 
зе мља ма ко је су тек по чи ња ле про цес при ла го ђа ва ња, екс тер не 
те шко ће су све че шће од ра жа ва ле не рав но те жу из ме ђу оно га што 
је ап сор бо ва но и оно га што је про из ве де но. У мно гим ла ти но а ме-
рич ким и ис точ но е вроп ским зе мља ма пре ве ли ка тра жња у од но су 
на по ну ду до ве ла је до ви со ке ин фла ци је, али је у мно гим азиј ским 
и африч ким зе мља ма ин фла ци ја би ла ни ска. Цен трал но е вроп ске 
зе мље су уве ле но ву ди мен зи ју у тра ди ци о нал ну раз ли чи тост ини-
ци јал них усло ва: ге не рал но, њи хо ва по тре ба за (и оба ве зи ва ње 
пре ма) струк тур ним ре фор ма ма је да ле ко пре ва зи ла зи ла дру ге зе-
мље. У исто вре ме, ко лапс њи хо вих глав них из во зних тр жи шта и 
по гор ша ва ње у њи хо вим од но си ма раз ме не учи ни ли су да при ла-
го ђа ва ње из гле да обес хра бру ју ће.

9) Scha dler S, “How Suc cessful Are IMF-Sup por ted Ađust ment Pro grams?”, FinanceandDe
velopment, IMF. Was hing ton, 1996.
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У мно гим зе мља ма ма кро е ко ном ске пер фор ман се су се по-
бољ ша ле то ком спро во ђе ња спо ра зу ма, док се у дру гим то де си ло 
не што ка сни је. Као што је на по ме ну то, у нај ве ћем бро ју зе ма ља 
плат но би лан сне кри зе су бр зо ре ша ва не, док су де ви зне ре зер ве 
ско чи ле на ста би лан ни во. Исто та ко, раз вој у до ма ћој при вре ди је 
био мно го ма ње успе шан. У не ким зе мља ма ин фла ци ја се за др жа-
ла на уме ре но ви со ком ни воу (са ко јим су и стар то ва ли у про грам), 
док се у не ким зе мља ма (при ме ри: Ма ђар ска, Ру му ни ја) ин фла ци ја 
чак и убр за ла. При то ме, ни јед на зе мља ни је ус пе ла да се пре ба-
ци на пут убр за ног ра ста. Што је још го ре, са мо не ко ли ко зе ма ља 
се су о чи ло са по ве ћа њем укуп них ин ве сти ци ја као де ла БДП-а. Са 
све тли је стра не гле да но, при ват не ин ве сти ци о не сто пе су ско чи ле 
(у про се ку), док су ин ве сти ци о не сто пе у јав ном сек то ру па ле, а 
про дук тив ност ин ве сти ци ја (ме ре на пу тем ра циа до дат ног ка пи та-
ла пре ма про из вод њи) је по ра сла. 

КритичкиосвртнапрограмеММФа

Ге не рал но, мо же се ре ћи да је са вре ме ни при ступ ММФ-а за-
сно ван на три по ме ну та кра ка био од го ва ра ју ћи. При ступ је, за и ста, 
ста вио ве ћи на гла сак на по сти за ње плат но би лан сних ци ље ва, али 
то је би ло не из бе жно у све тлу огра ни че ног при сту па екс тер ним из-
во ри ма и ге не рал но по ра зним план то би лан сним про бле ми ма ко је 
су и до ве ле зе мље пред вра та ММФ-а. Из гле да да је ве ћи на про-
гра ма ишла ка оства ре њу ових ци ље ва са осе ћа њем ре а ли за ци је 
ко нач ног ци ља еко ном ске по ли ти ке – по бољ ша ња жи вот ног стан-
дар да пу тем оства ре ња ви ших сто па ра ста. По др жа ва ње одр жи вог 
ра ста је не из бе жан про цес оте за ња ко ји зах те ва ста бил ну по др шку 
осе тљи вим по ли ти ка ма на ду ги рок. Са мим тим, мно ги про гра ми 
су ус пе ли да обез бе де тре нут но по бољ ша ње екс тер них фи нан си ја, 
као део про це са ства ра ња усло ва за ве ћу ду го роч ну ефи ка сност, 
штед њу, ин ве сти ци је и раст. 

Ипак, по ка за ле су се обла сти где је кре и ра ње про гра ма мо-
гло би ти оја ча но. Ге не рал но, про гра ми би има ли ко ри сти, уко ли ко 
при ку пља ње по да та ка то до зво ли, од све бу хват них сред њо роч них 
сце на ри ја ко ји би де таљ но об ја сни ли кон зи стент ност сред њо роч-
них ци ље ва за штед њу, ин ве стци је, вре мен ску ди на ми ку ду го ва 
и те ку ћи део плат ног би лан са. То би по мо гло да се од ре ди аде-
кват ност фи скал ног при ла го ђа ва ња, ре а ли стич ни ци ље ви ве за ни 
за ин ве стци ји је и раст, и по тре ба за струк тур ним ре фор ма ма ка ко 
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би се кре и ра ло окру же ње атрак тив но за ин ве сти ци је. Што се ти-
че фи нан сиј ске по ли ти ке, епи зо де вр ло ви со ких ре ал них ка мат них 
сто па пот цр та ле су ва жност бан кар ских ре фор ми и аде кват ног фи-
скал ног при ла го ђа ва ња ка ко би се из бе гло пре ве ли ко осла ња ње на 
кре дит на огра ни че ња, об у зда ла тра жња и кон тро ли са ла ин фла ци-
ја. Све ве ћи број зе ма ља ко ји ма је дез ин фла ци ја ва жан циљ на во ди 
на за кљу чак да ви ше па жње тре ба по кло ни ти осла ња њу на но ми-
нал но си дро у сва ком про гра му. У мно гим окол но сти ма, де ви зни 
курс се по ка зао као нај бо љи за ту уло гу, иако су чвр сти мо не тар ни 
опе ра тив ни ци ље ви ко ри сни ка да по сто је не из ве сно сти око рав но-
те жног ре ал ног де ви зног кур са. Ко нач но, про гра ми би тре ба ло да 
се про ши ре од струк тур них про ме на у де ви зном си сте му, тр го ви ни 
и фи нан сиј ском си сте му, и да укљу че и тр жи ште ра да, по ре ску по-
ли ти ку и фи нан си је јав них пред у зе ћа.

Че сто се пред ла же да се пу тем фи скал не по ли ти ке мо же по-
бољ ша ти спо соб ност вла сти у зе мља ма у раз во ју да кон тро ли шу 
ин фла ци ју и плат но би лан сни де фи цит. Ефек тив ни је ску пља ње 
по ре ских при хо да би по мо гло да се успо ри раст фи скал ног де фи-
ци та, кре и ра ња нов ца и са мо ге не ри са не ин фал ци је. При др жа ва-
ње струк тур ног бу џет ског пла ни ра ња то ком че ти ри до пет го ди на 
олак ша ће вла сти ма по ве ча ње по ре ских сто па, про ши ри ће по ре ску 
осно ви цу, по бољ ша ће при ку пља ње при хо да, и ин дек си ра ће но ми-
нал ну вред ност од ре ђе них по ре за за ин фла ци ју, та ко да ће се про-
ши ри ти ре ал ни по ре ски при хо ди и оја ча ти ве за по ре ског си сте ма 
са ин ве сти ци ја ма ка да се при хо ди по ве ћа ју. 

Ста би ли за ци о ни ефек ти се мо гу сред њо роч но по бољ ша ти пу-
тем при ме не флек си бил ни је по ли ти ке ка мат них сто па ко ја би до-
зво ли ла по раст но ми нал них ка мат них сто па на ор га ни зо ва ном тр-
жи шту нов ца ка ко би оне ре ал но би ле по зи тив не. Пред ла же се да 
ће ви ше ре ал не ка мат не сто пе охра бри ти ко ри шће ње опе ра ци ја на 
отво ре ном тр жи шту, што пред ста вља ма ње екс пан зи ван ме тод фи-
нан си ра ња фи скал ног де фи ци та не го штам па ње нов ца. Ако се због 
по ра ста ка мат них сто па ин сти ту ци о на ли зу је ве ћа штед ња, ти де-
по зи ти ће про ши ри ти ком по нен те мо не тар не ба зе над ко ји ма власт 
има нај ве ћу кон тро лу – кре ди те цен трал не бан ке ко мер ци јал ним 
бан ка ма. 

У при ват ном сек то ру, фи нан сиј ска ре фо ма мо же да про из ве де 
ве ћи ви шак штед ње, осим уко ли ко не ма до вољ но про фи та бил них 
ин ве сти ци о них мо гућ но сти ко је би ап сор бо ва ле по ве ћа ни из нос 
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мо би ли зо ва не штед ње. Док се де фи цит јав ног сек то ра мо ра ста-
би ли зо ва ти фи скал ном по ли ти ком ко ја тре ба да по ми ри су фи цит 
и де фи цит у при ват ном, јав ном и тр го вин ском сек то ру, че сто се 
ис ти че да по ли ти ка фи нан сиј ске ли бе ра ли за ци је мо же мно го олак-
ша ти овај про цес по ми ре ња, без сма ње ња укуп них ин ве сти ци ја. 

Као до да так фи скал ној, фи нан сиј ској и мо не тар ној по ли ти ци 
ко је по ку ша ва ју да об но ве рав но те жу агре гат не по ну де и агре гат не 
тра жње, по тре бан је ши рок спек тар ме ра по ли ти ке ка ко би се олак-
шао ин фла ци о ни при ти сак у кључ ним сек то ри ма, из ме ни ли уво-
зни и из во зни ко е фи ци јен ти да те зе мље, и охра бри ле ин ве сти ци је 
то ком ре це си је. Ка да тра жња пре ва зи ла зи по ну ду, агре гат но или у 
кључ ним сек то ри ма, ути цај до ма ће по ли ти ке ће би ти огра ни чен: 

1) пе ри о дом у ко ме се тре ба по сти ћи ста би ли за ци ја; 
2) на гла ском ко ју вла сти ста вља ју на ста би ли за ци ју; 
3) до ступ но шћу кре ди та из ино стран ства; 
4) по ли тич ким усло ви ма.
ММФ и дру ге ме ђу на род не ин сти ту ци је ин си сти ра ју на сло-

бод ној тр го ви ни и ли бе ра ли за ци ји тр жи шта ка пи та ла. На пред-
не зе мље све та из гра ди ле су сво ју при вре ду уз по др шку му дре и 
се лек тив не за шти те бар не ких од сво јих ин ду стриј ских гра на. С 
дру ге стра не, сад се ин си сти ра на по ли ти ци бр зе ли бе ра ли за ци је 
тр го ви не у не до вољ но раз ви је ним зе мља ма. «При мо ра ва ти зе мљу 
у раз во ју да се отво ри за уво зне про из во де ко ји ће кон ку ри са ти 
исто вр сним про из во ди ма не ких од до ма ћих ин ду стри ја опа сно ра-
њи вих на кон ку рен ци ју од го ва ра ју ћих ин ду стри ја дру гих зе ма ља – 
мо же има ти и со ци јал но и еко ном ски ка та стро фал не по сле ди це»10). 
Што се ти че сло бод ног кре та ња ка пи та ла, европ ске зе мље су све 
до се дам де се тих го ди на 20. ве ка за бра њи ва ле ње гов сло бо дан ток; 
сад се опет ин си сти ра на сло бод ном тр жи шту ка пи та ла на гло бал-
ном ни воу. При том се не во ди ра чу на о то ме да на гли «при лив и 
од лив ‘вру ћег’ нов ца у зе мљу и из ње, што та ко че сто сле ди на кон 
ли бе ра ли за ци је тр жи шта ка пи та ла, оста вља пу стош за со бом«11)...« 
... не са мо да је ММФ на ме тао по ли ти ке ли бе ра ли за ци је ко је су во-
ди ле у кри зе, већ је то ра ђе но чак иако је по сто ја ло вр ло ма ло до ка-

10)  Штиглиц, Џ., Противречности глобализације, SBM-x, Београд, стр. 30
11) Исто, стр. 30.
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за да би те по ли ти ке мо гле про мо ви са ти раст, али је по сто ја ло мно-
штво до ка за да су зе мља ма у раз во ју на мет ну ле огром не ри зи ке«12).

ММФ-ови про гра ми при ла го ђа ва ња мо гу има ти зна чај не им-
пли ка ци је за зва нич не ин тер вен ци је зе ма ља са флек си бил ним ре-
жи ми ма де ви зног кур са. У мно гим про гра ми ма, опе ра тив ни ци-
ље ви су по ста вље ни на не то де ви зним ре зер ва ма, што ли ми ти ра 
ка па ци тет цен трал не бан ке да про да де ви зе. У ства ри, ММФ-ови 
про гра ми че сто да ју са ве те вла сти ма да огра ни че сво је ин тер вен-
ци је на сми ри ва ње ко ле бљи во сти де ви зног кур са. У мно гим ММФ-
овим про гра ми ма се за то пре по ру чу је аку му ли ра ње ре зер ви, пу тем 
по сте пе ног по ве ћа ња тар ге та не не то де ви зне ре зер ве, што ства ра 
аси ме три ју у де ви зном кур су и по ли ти ка ма ин тер вен ци је. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње ефек тив но сти то ли ког по ве ћа ња 
де ви зних ре зер ви, док је опор ту ни тет ни тро шак то га ви ше не го 
очи гле дан.

»Упра во због то га је иза зов за мно ге зе мље са ММФ-овим про-
гра ми ма по др шке да аку му ли ра ју ре зер ве ка ко би за до во љи ле по-
ста вље не опе ра тив не ци ље ве из но са не то де ви зних ре зер ви и при 
то ме ми ни ми зи ра ли ути цај ин тер вен ци ја ра ди очу ва ња ста бил-
но сти на ци о нал не ва лу те«13). Ин тер вен ци је ко ји ма би се сми ри ло 
»тр жи ште у ха о су« и убла жи ла ко ле бли вост де ви за тре ба да бу ду 
рет ке и да бу ду оправ да не по себ ним ис тра жи ва њи ма. »Тр жи ште у 
ха о су« је те шко де тек то ва ти и не тре ба га ко ри сти ти као из го вор за 
ин тер вен ци ју у од бра ни од ре ђе ног ни воа де ви зног кур са. 

»Јед на од зна чај них раз ли ка из ме ђу иде о ло ги је и на у ке је сте да 
на у ка при зна је огра ни че ња оно га што чо век зна. Не из ве сност увек 
по сто ји; у ММФ-у, на су прот то ме, ни ка да не во ле да ди ску ту ју о 
не из ве сно сти ма ве за ним за по ли ти ке ко је пре по ру чу ју, већ ви ше 
во ле да про јек ту ју сли ку о сво јој не по гре ши во сти«14).

КРИЗАДЕМОКРАТИЈЕ

На осно ву го ре из не тих ста во ва мо же се за кљу чи ти да је да-
на шња де мо кра ти ја у окви ри ма свет ског про до ра нео ли бе ра ли зма 

12) Исто, стр. 111.
13) Ca na les-Kri ljen ko, J.I., Gu i ma ra es, R., Is hii, S., Ka ra ca dag, C. 2003. “Ri ding the Ti ger – 

How cen tral banks in de ve lo ping co un tri es can best in ter ve ne in vo la ti le fo re ign ex chan ge 
mar kets”. Finance&Development. IMF. Vol. 40, Nо 3, str. 30.

14) Штиглиц, Џ. Противречностиглобализације, SBM-x. Београд, стр. 240.
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угро же на, од но сно да су нео ли бе рал ни по ре дак и де мо кра ти ја до-
шли у су коб. Ова кав за кљу чак илу стру је и став ис так ну тог те о ре-
ти ча ра Шел до на Во ли на (Shel don Wo lin): ,,На по чет ку но вог ми ле-
ни ју ма, на и ла зи мо на вр ло јак кон траст из ме ђу по ли ти ке кор по ра-
тив не др жа ве и ци ље ва де мо крат ске по ли ти ке, а ипак из гле да да не 
по сто ји ра ши ре на свест о кри зи.”15)

Про блем, ка ко да ље на во ди Во лин, нај пре ле жи у пр во бит ној 
прет по став ци да ће се ка пи та ли зам и де мо кра ти ја склад но раз ви ја-
ти, од но сно да ће ја ча ти јед но дру го. Ова ко не што би ло је ме ђу тим 
мо гу ће све док је ка пи та ли зам био по и сто ве ћи ван са ин ди ви ду-
ал ном при ват ном сво ји ном, а не и џи нов ским мул ти на ци о нал ним 
кор по ра ци ја ма, од но сно круп ним ка пи та лом.16) 

Нео ли бе рал ни ка пи та ли зам, као си стем у ко ме је све под ре ђе-
но про фи ту, по стао је та ко глав ни фак тор кри зе ле ги ти ми те та ли бе-
рал не де мо кра ти је сво де ћи је на пу ку про це ду ру. Нео ли бе рал ном 
мо де лу еко но ми је упра во од го ва ра мо дел де мо кра ти је ре ду ко ва не 
на про це ду ру, па се та ко мо же ре ћи да је упра во  нео ли бе рал ни ка-
пи та ли зам тај ко ји сво јом ло ги ком мар ги на ли зу је де мо кра ти ју. 

Де мо кра ти ја та ко по ста је ма ска, од но сно ма ни пу ла тив ни по јам 
по мо ћу ког се при кри ва дик та ту ра ка пи та ла, од но сно ме ђу на род-
них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и тран сна ци о нал них кор по ра ци ја, 
иако би она по свом нор ма тив ном пој му тре ба ло да бу де не што 
су штин ски су прот но у од но су на дик та ту ру. У име де мо кра ти је и 
људ ских пра ва нај моћ ни је др жа ве За па да ко је ва же за де мо крат ске 
вр ше пот чи ња ва ње сла бих др жа ва у ци љу ис пу ње ња сво јих стра-
те шких ин те ре са. Ово по ка зу је да је де мо крат ска пре тен зи ја та-
ко зва них де мо крат ских др жа ва, на че лу са Аме ри ком, ипак са мо 
хи по кри зи ја.

Кри за ле ги ти ми те та да на шњих де мо кра ти ја ука зу је на по ра-
жа ва ју ћу   чи ње ни цу да је вла да ви на на ро да са мо фик ци ја и да је 
ве ћи на про из вод нов ца, ор га ни за ци је и ме ди ја. Као што је још Ге-
белс до бро уочио – јав но мње ње не по сто ји, оно се ства ра. Услед 
ова ко осла бље не ве зе из ме ђу вла сти и гра ђа на, до но ше ње за ко на 
по ста је под ло жно ути ца ју ор га ни зо ва них пар ти ку лар них ин те ре са. 

15) Шел дон Во лин, Политикаивизија, Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 751.

16) Ви ди: Шел дон Во лин,Политикаивизија, Фи лип Ви шњић, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2007, стр. 751.
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На осно ву ових те о риј ских раз ма тра ња, као и мно штва ем-
пи риј ских ин ди ка то ра, мо же се ре ћи да да на шњи пре о вла ђу ју ћи 
нео ли бе рал ни по ре дак од ли ку је пот чи ње ност про фи ту, а да су по-
ли тич ка сло бо да и  прин цип по де ле и уза јам не кон тро ле вла сти у 
дру гом пла ну. Си стем нео ли бе рал ног ка пи та ли зма све сно ста вља у 
дру ги план, ако не и по ти ску је, кон сти ту тив не еле мен те ли бе ра ли-
зма ко ји пред ста вља ју ци ви ли за циј ско до сти гу ће.

VisnjaStancic,ZoranGrubisic
NEOLIBERALISMANDIMFCONDITIONALPOLICY

Summary
In this paper theauthorsfirstly analyzed the concept of
neoliberalism,whichistodayprevailingeconomicaland
politicaldoctrineand thesetofvalues.Due to this fact,
neoliberalismisanintriguingconceptofpoliticaltheory
andpractice.Afterwards, formationanddevelopment of
neoliberal systemareelaborated.Differencebetween li
beralismandneoliberalismisdemonstrated.Theauthors
showthatinneoliberalcapitalismpoliticsanddemocracy
institutionsareprimarilysubordinatedtoprofit.Suchneo
liberalstrategyisillustratedbyconditionalpolicyofthe
IMF.Therefore,thisconditionalpolicyisbeinganalyzed
andcriticizedregardingitsgoalsandresults.Ontheba
sis of theoretical analysis and empirical researches the
authors indicate crisisofdemocratic legitimacyand the
contrastbetweencorporatestateandgoalsofdemocratic
policy.
Keywords: liberalism, neoliberalism, democracy, profit,
capitalism,IMF,conditionalpolicy.
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Resume
In thispaper theauthorswanted tounderlinedifference
betweenliberalismandneoliberalism,byshowingthatin
thesystemofneoliberalism,unlikeinliberalism,allin
stitutions,political freedomanddemocracyare subordi
natedtoprofit.Also,itisshownthatneoliberalmodelis
illustratedbyconditionalpolicyoftheIMF.Onthebasis
oftheoreticalanalysisandresearchcriticalopinionofthe
IMFprogrammesisgiven.Programmesachievedsomere
sults on external position, but neoliberal concept of the
IMFcausedverylimitedresultsoninternalbalance.Itis
primarilyduetoinadequatestructureoftheeconomy,and
thereforelackofpossibilitytoachievesustainableecono
micgrowth.
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